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JEGYZİKÖNYV
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Készült: Bér: 2010 január 20.
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Az ülés kezdete: 2010. január 20-a, 14 óra. A nyilvános és a zárt ülés vége: 2010. január 2.-a
15 óra 30 perc.
Jelen vannak:

Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Urbán Sándorné, Sulyan Andrásné,
Puporka Ottó képviselık

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné jegyzı
Matics János polgármester köszönti a megjelenteket. megállapítja, hogy a képviselı-testület
5 tagja az ülésen megjelent, így a testület határozatképes.
Ezután javaslatot tett a jegyzıkönyv-hitelesítık, és a jegyzıkönyv-vezetı személyére.
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Sulyan Andrásnét és Puporka Ottót jegyzıkönyvhitelesítıknek, Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek.
Napirend elıtt:
Tájékoztatja a képviselıket, hogy Ruga Jánosné képviselı 2009. december 31-ével lemondott
képviselıi mandátumáról, ezért jelenleg a testület 5 fıbıl áll. A képviselı-testület 1 fıvel ki
fog egészülni, helyére az idıközi képviselı-választáson legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül.
A képviselı-jelölt nyilatkoztatására az írásban kiküldött felkérés alapján kerül sor.
A polgármester ezt követıen köszöntötte az önkormányzat /2010. január 4-én/ kinevezett
jegyzıjét –Hegedős Tibornét- , egyben kérte, hogy tegyen meg mindent annak érdekében,
hogy az újonnan létrehozott hivatal megkezdhesse törvényes mőködését és természetesen a
hatékony hivatali munkát melye a körjegyzıség fennállása nem volt sikeres.
A polgármester javaslatot tett a nyilvános ülés napirendjére.
NAPIREND:
1./ Az önkormányzat helyi szociális rendeletének tárgyalása elfogadása:
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ Helyi iparőzési adóról szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3./ Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4./ Bér Község Önkormányzat Alapító Okiratának módosítása
Elıterjesztı: Hegedős Tiborné jegyzı
5./ Az önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzési tervének elfogadása
Elıterjesztı: Hegedős Tiborné jegyzı
6./ Aktuális pályázatokról tájékoztatás, döntéshozatal
Elıterjesztı: Matics János polgármester
7./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tárgyalása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
8./ Kommunális hulladékról szóló rendelet elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
9. Egyebek
Puporka Ottó képviselı: A képviselı-testület munkaprogramjában szerepel a
közmunkaprogram elfogadása. Miért maradt ez ki a mai ülés napirendjérıl?
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Matics János polgármester: Azért nem tőztem napirendre ezt a témát, mert még nincs meg a
teljes információ a munkaügyi hivataltól és ezáltal a programot nem tudtam befejezni.
Amennyiben a számadatok és a feltételek birtokában leszek, akkor fogom a képviselı-testület
elé terjeszteni.
A közmunka program egyébként nagy részben kész van a végleges az elfogadás határideje
2010 február. 15
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1./ Az önkormányzat helyi szociális rendeletének tárgyalása elfogadása:
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A szociális rendeletünk módosítását már 2008-ban el kellett volna végezni, hiszen az
Államigazgatási Hivatal is felhívta erre a képviselı-testület figyelmét az egyes jogszabály
változások miatt.
A rendeletet sajnos ez idáig egyetlen körjegyzı sem volt hajlandó elkészíteni, többszöri
kifejezett kérésemre sem.
Balogh Zoltánné elkészített bizonyos módosításokat, melyet a képviselı-testület elfogadott,
majd a módosítások átvezetésére és a végleges rendelet elfogadására ez idáig nem került sor.
Ezt követıen a körjegyzık nem egészítették ki a szociális törvénybıl adódó módosításokkal,
ezért ez a rendelet nem felel meg a jelen jogszabályoknak, használhatatlan a szociális
ellátások megállapítását illetıen.
A jegyzınıvel elkészítettünk egy tervezetet, melyet minden képviselı idıben postázva
megkapott.
A mai napig sem szóban sem írásban kiegészítés vagy javaslat nem érkezett.
Kérem, hogy a tervezet kapcsán megfogalmazott véleményüket, módosító javaslataikat tegyék
meg.
Sulyan Andrásné képviselı: Alapjában véve a rendelet-tervezetet jónak értékelem,
szerintem világosan, egyértelmően tisztázza a hatásköröket is , hogy ki, miben dönthet.
Urbán Sándorné képviselı: Az átmeneti segélyt illetıen az a kérdésem, hogy mikor dönthet
a polgármester és mikor a képviselı-testület, mivel ez mindkét szerv hatáskörében
megjelenik.
Matics János polgármester: képviselı-asszony felvetésére válaszom, hogy a rendelettervezet szerint a polgármester csak a különleges méltányolást igénylı élethelyzetekben
ítélhet meg átmeneti segélyt, amikor valaki olyan élethelyzetbe kerül, amelyet végképp nem
tud megoldani és nem halasztható.
Természetesen ez csak egy tervezet, nem kötelezı a polgármesternek adni ezt a jogkört, de
akkor az esetlegesen kialakult ilyen helyzetekben a segély megállapítása céljából a képviselıtestületnek rendkívüli üléseket kell tartania.
Hegedős Tiborné jegyzı: A szociális rendelet megalkotásánál mindenképp azt a
követelményt fogalmaztuk meg, hogy ne ismételgessük a szociális törvény rendelkezéseit.
Több helyi önkormányzat rendeletét áttekintettem, s az a tapasztalatom, hogy nagyon sok
helyen a helyi rendelet helyett helyi regény született, mivel nem tudtak elszakadni a szociális
törvény citálásától.
Azt, amit a törvény szabályoz, az önkormányzatnak nem kell beépíteni a rendeletébe, hiszen a
törvény rendelkezéseit az önkormányzat nem „írhatja” felül, az adott, és azt a szociális
ellátások megállapításánál be kell tartani.
Szerintem is világos, átlátható, kizárólag a helyi viszonyokat és sajátosságokat veszi
figyelembe a rendelet-tervezet, s épp ezért javasolom a testületnek, hogy fogadja el.
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Matics János polgármester: ha további kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nincs,
javaslom a képviselı-testületnek, hogy fogadja el a rendeletet.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal –tartózkodás és ellenszavazat nélkül- a rendelettervezetet változtatás nélkül elfogadta és a következı rendeletet alkotta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
1/2010.(I.20.) önk. rendelete
/ a szociális ellátások helyi szabályairól /
(a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzıkönyvhöz)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a rendeletet küldje
meg az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal illetékes osztályára
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a rendeletet
hirdesse ki.
Határidı: Értelem szerint.
Felelıs: Hegedős Tiborné jegyzı
2./ Helyi iparőzési adóról szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi
LXXVII. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt.
A legfontosabb változás, hogy a helyi iparőzési adóval összefüggı hatásköröket 2010. január
1-tıl kezdıdı adóéveket érintıen az APEH gyakorolja.
Ebbıl kifolyólag a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet nem tartalmazhat eljárási
szabályokat, kizárólag az adó mértékét kell meghatározni.
A törvénymódosítás következtében 2010. január 1-tıl a helyi iparőzési adófizetés az alábbiak
szerint történik:
A 2010. január 01-t megelızı adóéveket érintı adókötelezettségeket az adózók az
önkormányzati adóhatóságokhoz teljesítik.
Az átmeneti rendelkezések értelmében a 2010. március 15-én esedékes helyi iparőzési
adóelıleget a fizetési meghagyás alapján- még az önkormányzati adóhatósághoz kell
teljesíteni.
A 2010. május 31-én esedékes bevallást a helyi iparőzési adóról szintén a helyi
önkormányzathoz kell benyújtani.
E bevallásban feltüntetett adóelıleget az APEH a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek
és teljesítettnek tekinti, tehát az esetleges különbözet végrehajtására az önkormányzati
adóhatóság jogosult.
Ugyancsak a helyi adóhatóság jogosult eljárni a 2009. december 31-e elıtt megszőnt
adóalanyok ügyeiben is.
Az elızıekben elmondottak alapján a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet elkészítettem,
javaslom azt a képviselı-testületnek elfogadásra.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelettervezetet változtatás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta, egyben az önkormányzat
helyi adókról szóló 4/1999.(XII.15.) rendeletét módosítja.
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
2/2010.(I.20.) önk. rendelete
A helyi iparőzési adókról
(A rendelet teljes szövege csatolva a jegyzıkönyvhöz)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a rendeletet küldje
meg az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal illetékes osztályára
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a rendeletet küldje
meg az APEH Észak-magyarországi Regionális igazgatóságának
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a rendeletet
hirdesse ki.
Határidı: Értelem szerint.
Felelıs: Hegedős Tiborné jegyzı
3./ Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
Tekintettel arra, hogy Ruga Jánosné képviselı-asszony lemondott, így az Ügyrendi
Bizottságunk létszáma csökkent egyben ı volt az elnöke így új tagot kell választani.
Mivel, hogy személyi kérdést tárgyalunk kérdezem a képviselı-testületet, hogy kíván-e zárt
ülést tartani.
A képviselı-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nyilvános ülésen választ új tagot.
Javasolnám Sulyan Andrásnét az új tag személyére és egyben javasolom az elnöki posztra.
A polgármester név szerinti szavazást rendelt el:
Osztrolucszki Pál igen Puporka Ottó igen Urbán Sándorné igen
Matics János igen Sulyan Andrásné tartózkodás
A képviselı-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta és a
következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
2/2010.(I.20.) határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete Sulyan Andrásné képviselıt az
Önkormányzat Ügyrendi Bizottság tagjává és egyben elnökévé megválasztja.
2./ Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az SzMSz ben a
módosítást vezesse át
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Hegedős Tiborné jegyzı
4./ Bér Község Önkormányzat Alapító Okiratának módosítása:
Elıterjesztı: Hegedős Tiborné jegyzı
A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága felszólította Önkormányzatunkat, hogy az
Önkormányzat Alapító Okiratának módosításait azonnali hatállyal fogadja el a Képviselıtestület.
A módosítást a körjegyzınek 2009. szeptemberben kellett volna elkészíteni és a Képviselıtestületnek elfogadni az új szakági besorolásokat figyelembe véve.
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Tekintettel arra, hogy ez elmaradt, kérem a Képviselı-testületet, hogy a tervezetet fogadja el,
mivel ennek elmaradása esetén az önkormányzatra súlyos pénzbírságot szabhatnak ki.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapító
Okiratot a beterjesztett formában elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
3/2010.(I.20.) határozata
Bér Község Önkormányzat Alapító Okiratának módosításáról
(Az Alapító Okirat csatolva a jegyzıkönyvhöz.)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az elfogadott
Alapító Okiratot küldje meg az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal
illetékes osztályára
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az ezt megelızı
Alapító Okiratot hatályon kívül helyezi.
Határidı: Értelem szerint.
Felelıs: Hegedős Tiborné jegyzı
5./ Az önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzési tervének elfogadása
Elıterjesztı: Hegedős Tiborné jegyzı
A Pásztó Kistérség Többcélú Társulása megkereséssel élt felém azért, hogy a 2010.évi belsı
ellenırzési tervet, és a stratégiai tervet, valamint az önkormányzat gazdasági programját 2009.
november 15-ig az önkormányzat elé kellett volna terjeszteni elfogadásra.
Ezek a dokumentumok nem készültek el, s nekem sem volt még idım ezalatt a pár nap alatt
mindezeket elkészíteni, hiszen a megalkotásuk idıigényes és sokkal átfogóbb, elmélyültebb
helyi ismeretekre lenne szükségem a kidolgozásukhoz.
Ezért javaslom a képviselı-testületnek, hogy elsı körben a belsı ellenırzési tervet, és a
stratégiai tervet fogadja el, hiszen a belsı ellenırzés az önkormányzatnak törvényben
kötelezett feladata, amelyet a Pásztói Kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezete útján
biztosítjuk.
Kérem T. képviselıket, ha a tervezettel egyetértenek a javaslatot fogadják el
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beterjesztett
belsı ellenırzési tervet, és a stratégiai tervet elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
4/2010.(I.20.) határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a Pásztó
Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete által 2010. évre javasolt belsı ellenırzési
tervét.
2./ A Képviselı-testület megbízza a PKTT belsı ellenırzési szervét, hogy 2010. évben Bér
Község Önkormányzatnál a kötelezettségvállalás és utalványozás szabályszerőségi
témavizsgálatát elvégezze.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a belsı
ellenırzési stratégiai tervet
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4./ A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a döntésrıl a belsı ellenırzést értesítse.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Hegedős Tiborné jegyzı

6./ Aktuális pályázatokról tájékoztatás, döntéshozatal
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2010 évre kiírta a Gyea a „Mindenki ebédel” pályázatot mivel a beadási határidı igen rövid
volt ezt utólagos engedéllyel beadtam melyet az Önkormányzatunk megnyert.
Ez alapján 20 gyermek részére tudunk napi egyszeri ingyenes étkezést biztosítani 2010.
február 19-tıl december 31-ig terjedı idıszakra.
A pályázati önrész 150 ezer Ft melyet a két Kisebbségi Önkormányzat elnökeivel elızetesen
egyeztetve a 3 önkormányzat fog egyenlı arányban biztosítani.
Urbán Sándorné képviselı: Ki fogja eldönteni, hogy kik részesülhetnek étkeztetésben?
Matics János: A két intézményvezetıt fogom felkérni, hogy válasszon ki rá-szorultsági
alapon 10 gyermeket az óvodából és 10 gyermeket az iskolából.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
5/2010.(I.20.) határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a „Mindenki ebédel” pályázat önrészéhez
szükséges 50 ezer Ft támogatást a 2010. évi költségvetése terhére biztosítja.
2./ A pályázat önrészéhez 50-50 ezer Ft-ot a kisebbségi önkormányzatok a meghozott
Határozatai alapján biztosítanak, melyet a költségvetésükbe –elızetes nyilatkozatuk
szerint- beépítenek.
3./ A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a kisebbségi
önkormányzatok elnökeit értesítse.
értelem szerint
Határidı:
Felelıs:
Matics János polgármester
Játszótér-pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
Matics János polgármester: Mint már elızetesen tájékoztattam a T. képviselıket, hogy a
LEADER ben megnyert játszótér pályázatunknak aktuális lett a lebonyolítása.
A 2008. ban megkötött Elıszerzıdésünkre megérkezett a Szerzıdés Tervezet a lebonyolító és
a fıvállalkozó cégektıl.
Sajnálattal az aláírás és konkretizálással még várnunk kell mert a jelen Szerzıdések nem úgy
szólnak ahogy azt 2008 ban az ajánlattevıvel megállapodtunk.
Egyben még az a bonyodalom is közbejött, hogy jogi viták kerekedtek az ajánlat tevı cégek
között mely ügyben a HVG is megkeresett és az FVM ben is vizsgálódás kezdıdött.
Az én álláspontom az ha záros határidın belül nem tisztázódik a jogi vita akkor más irányban
kell elindulnunk illetve más kivitelezıvel kell tárgyalnunk.
Nem szeretném ha mi is a jogi csata részesei lennénk.
A képviselı-testület egyhangúlag támogatja a polgármester javaslatát

7

Szennyvíz csatornával kapcsolatos tájékoztatás
Matics János polgármester: T. képviselı társaim sajnálattal errıl a témáról sem tudok jó
hírekkel szolgálni. Mint többször is már tájékoztatást adtam róla, hogy ez a beruházás az
Önkormányzatunknak igen nagy többlet kiadást jelent amely a jelen helyzetben az én
meglátásom szerint csak a csıd vagy a feladatellátások valamely szinten való
megszüntetésével fenyeget bennünket.
Tájékoztathatom önöket, hogy akik 2008 ban Sz. A. úr szavahihetıségével szemben az
enyémet kérdıjelezték meg azoknak most csalódni kell mert eljött az idı, hogy fizetni kell és
Sz. A. úr 2010 ben már másképpen emlékszik.
Itt van jelenleg 3 számla melynek közel 1 mill. Ft az összege és ezután majd sorban érkeznek
azok melyek majd nagyságrenddel lesznek nagyobbak.
Az én megállapításom szerint a lebonyolítás folyamata nagyon zavaros a Társulás
megalakulásától a projekt támogatása az önrész támogatása és még az egyéb felmerült többlet
kiadások melyek már most az elején felmerültek és senki nincs aki megmondaná a többlet
költségek vég összegét.
Az én javaslatom az, hogy a kifizetéseket mind addig ne teljesítjük amíg nem rendezıdnek a
pénzügyi fedezet dokumentumai és nem kerülnek jegyzıkönyvbe a folyamatok.
Természetesen én többször is kértem, hogy készüljön jegyzıkönyv a megbeszéléseken de
javaslatom nem járt eredménnyel.
Jelen helyzetben a projekt gazda Szirák Önk. mint gesztor.
A megítélt önrész támogatásban kedvezményezett Szirák Önkormányzata.
A számlákat fizetıje a Társulás. – Gondolom még minden emlékezünk a körjegyzıségre mely
ugyan csak társulási forma volt ott is a bevétel Szirák Önk. – hoz érkezett melyet teljes
mértékben sajátjuknak tartották a költségek pedig Bér Önk. ot terhelte. – Információm szerint
elkezdıdtek a tervezések is mely bért is érinti természetesen ezen ügyben sem kerestek meg
úgy gondolják a társak, hogy talán ez nem is tartozik ránk csak a fizetés.
Elkell azon gondolkodni, hogy mibıl fizessünk amikor a 2010 állami normatívák csökkentek
a településünkön a válság miatt az adóbevételek csökkentek hitelfelvételre nincs esélyünk
mivel jelentıs a hitelállományunk.
Van egy nyertes pályázatunk melyrıl ugyan dönthetünk, hogy lemondjunk róla csak nem
tudom, hogy fogjuk tálalni a közvéleménynek.
Természetesen mivel a T. képviselık többsége a csatorna mellett döntött annak idején nem
látom ésszerőnek már a kilépést az elsı fordulóban mert ezzel a többi településnek is
meghiúsíthatnánk a beruházást de az a javaslatom, hogy minél kevesebb ráfizetéssel kell ezt
az ügyet lezárni.
Úgy, hogy a második fordulóban való részvételt a pénzügyi fedezet miatt erısen át kell
gondolni.
Arra az álláspontra jutottam, hogy mindaddig amíg a dokumentumok és a teljes folyamat
nincs rendezve és tisztázva addig minden döntési jogomat ezen ügyben felfüggesztem.
Nem vagyok hajlandó olyan ügyben részt venni mely nem átlátható és a közpénzek
szabálytalan felhasználására vethet gyanút. ( Nem veszek részt BKV 2 ügyben )
Kérem T. képviselıtársaimat, hogy a beszámolómat fogadják el és álláspontomban az
elmondottak alapján támogassanak.
A képviselı-testület a beszámolót elfogadja és egyhangúlag támogatja a polgármester
javaslatát és avval egyet ért.
7./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tárgyalása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A 2010. évi költségvetésünk tervezetét minden képviselı megkapta, a mai napig sem szóban
sem írásban újabb módosító javaslat nem érkezett ha van még valakinek javaslata, akkor azt
kérem most tegye meg, hogy be tudjuk építeni a tervezetbe, hogy szavazhassunk.
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Urbán Sándorné képviselı: A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására miért nincs
tervezve összeg? Hány fıbıl áll a hivatal és az önkormányzat dolgozói, a bérek mit takarnak?
Matics János polgármester: A mozgáskorlátozottaknál a tavalyi összeggel fogunk tervezni,
ezzel kiegészítjük a tervezetet.
A létszám a mellékelt kimutatásban szerepel mely természetesen nem végleges mert elıre
nem látható, hogy mennyi lesz a Közmunkába bevontak száma egész évben.
A béreknél az összes intézményi dolgozó bére szerepel: óvoda, hivatal, falugondnok,
településırök, közfoglalkoztatottak.
A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi Költségvetés-tervezetét megtárgyalta és az
azzal összefüggı tájékoztatást módosításokkal kiegészítve elfogadhatónak tartja.
Felkéri a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre a módosításokat végeztesse el és
elfogadásra bocsájtsa a Képviselı-testület elé.
8./ Kommunális hulladékról szóló rendelet elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A polgármester emlékezteti a Képviselıket, hogy a 92/2009.(XII.28.) sz. határozatában az
AVE pályázati ajánlatát fogadta el mint szolgáltató.
A szolgáltatási díjban újabb ajánlatot kért mert a 274,- Ft + ÁFA t magasnak találta.
A díjat maximum 254,- Ft+ ÁFA tartja elfogadhatónak.
Ha az AVE a javasolt árat elfogadja akkor meghozhatjuk a díj rendeletünket
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
6/2010.(I.20.) határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testület a Kommunális hulladékról szóló rendelet
meghozatalát elnapolja.
Ezt követıen a képviselı-testület zárt ülést tartott.
kmft.

-------------------------------Matics János
polgármester

---------------------------------Hegedős Tiborné
jegyzı

---------------------------------------------------Sulyan Andrásné
Puporka Ottó
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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